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ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

HỘI NGHỊ CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021
CỦA VIETINBANK: THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG TRONG
BỐI CẢNH NỀN KINH TẾ PHỤC HỒI
Chiều ngày 1/4/2022, VietinBank tổ chức Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh năm 2021
theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của Đại diện Lãnh đạo VietinBank và các nhà đầu
tư (NĐT), chuyên gia phân tích đến từ các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty quản lý
quỹ trong và ngoài nước.

Bà Phạm Thị Thanh Hoài - Thành viên HĐQT VietinBank phát biểu tại Hội nghị

T

ại Hội nghị, Đại diện Ban Lãnh đạo
VietinBank đã cập nhật thông tin về kết
quả kinh doanh năm 2021; định hướng, kế
hoạch kinh doanh năm 2022. Trong bối cảnh
môi trường kinh doanh năm 2021 còn nhiều khó
khăn, thách thức từ ảnh hưởng của dịch bệnh,
VietinBank đã đạt được những kết quả tích cực
cả về quy mô và hiệu quả, hoàn thành và vượt
các mục tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể:
- Dư nợ tín dụng của VietinBank tăng 11,1% so
với cuối năm 2020. Trong đó dư nợ bình quân
tăng 12,3% so với cuối năm 2020; tỷ trọng dư nợ
bình quân của phân khúc có tỉ suất sinh lời cao
như Bán lẻ và KH doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ
(VVN) tăng tích cực từ 54% năm 2020 lên 57%
năm 2021.
- Nguồn vốn huy động thị trường I của VietinBank
hợp nhất đạt 1,16 triệu tỷ đồng, tăng hơn 17,3%
so với năm 2020. Tiền gửi CASA tăng trưởng hơn
20%; tỷ trọng tiền gửi CASA/tổng nguồn vốn
tăng từ mức 19,6% năm 2020 lên hơn 20% năm
2021.
- Tổng thu nhập hoạt động năm 2021 của
VietinBank tăng 17,2% so với năm 2020. Thu nhập
ngoài lãi tiếp tục tăng trưởng, chiếm 21,4% tổng
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thu nhập hoạt động. Trong đó, thu thuần dịch
vụ tăng 13,7% so với năm 2020; thu nhập từ kinh
doanh ngoại tệ (KDNT) đạt 1,8 nghìn tỷ đồng,
tiếp tục đứng top đầu về cả doanh số và thị
phần KDNT trên thị trường; thu XLRR đạt 3.245
tỷ đồng, tăng 85,2% so với năm 2020.
- Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,26%.
VietinBank tăng cường trích lập dự phòng rủi ro,
tỷ lệ bao nợ xấu đạt 180,4%.

đảm mức đệm dự phòng phù hợp; đẩy mạnh
thu nhập ngoài lãi (thu phí dịch vụ, KDNT, giao
dịch chứng khoán, thu nợ xử lý rủi ro…); triển khai
hợp tác bán chéo sản phẩm bảo hiểm nhân
thọ (BHNT) (bancassurance) với Công ty Bảo
hiểm Manulife; cập nhật tiến độ triển khai thoái
vốn tại các công ty con; lộ trình chuyển đổi số
để triển khai các sáng kiến, gia tăng hiệu quả
hoạt động kinh doanh và uy tín, thương hiệu
VietinBank trên thị trường.
Trong đó, liên quan các giải pháp phát triển
kinh doanh năm 2022, VietinBank sẽ tiếp tục
tập trung các nguồn lực để triển khai mạnh mẽ
các các chủ điểm kinh doanh, thúc đẩy tăng
trưởng đột phá, bám sát các mục tiêu chính là:
(i) Tăng trưởng tín dụng chọn lọc đi đôi với bảo
đảm an toàn hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực
sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, chú trọng
tăng trưởng thị phần các phân khúc KHDN VVN,
Bán lẻ; (ii) Chuyển dịch cơ cấu kỳ hạn của nguồn
vốn theo hướng tăng CASA, tăng tiền gửi kỳ hạn
ngắn, tối ưu hóa chi phí huy động bình quân,
thực hiện tiết giảm mạnh chi phí vốn đầu vào;
(iii) Đẩy mạnh thu ngoài lãi, trong đó tập trung
thúc đẩy sản phẩm phí, KDNT, bảo lãnh, bảo
hiểm... thông qua khai thác hệ sinh thái và cung
cấp giải pháp tài chính toàn diện cho KH; thúc
đẩy phân phối sản phẩm BHNT bancassurance,
tạo đột phá trong năm 2022; (iv) Thúc đẩy
chuyển đổi số, tăng tốc độ số hóa để tối ưu
hiệu quả sử dụng các nguồn lực; gia tăng trải
nghiệm của KH, thực hiện đồng bộ trên toàn hệ
thống; (v) Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với
các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tăng cường thu hồi
nợ xấu và nợ xử lý rủi ro. Về hoạt động hợp tác
bán chéo sản phẩm BHNT với Công ty Bảo hiểm
Manulife, VietinBank hướng tới mục tiêu Top 5 về
bancassurance BHNT vào cuối năm 2022 và Top
3 trong vòng 3 năm tới.

Một số nội dung chính kế hoạch kinh doanh năm
2022 của VietinBank (đang trình Cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi trình
ĐHĐCĐ thường niên 2022) như sau:
- Tổng tài sản: Tăng trưởng 5% - 10% so với cuối
năm 2021;
- Dư nợ tín dụng: Theo phê duyệt của Ngân
hàng Nhà nước (NHNN) (Mức tăng trưởng cụ thể
theo điều hành chính sách tiền tệ, chỉ tiêu do
NHNN giao và nhu cầu cần thiết của nền kinh
tế, hạn mức tín dụng hiện tại được NHNN giao
là 10%);
- Nguồn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư:
Tăng trưởng 8% - 10%, có điều chỉnh phù hợp với
tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ
an toàn theo quy định của NHNN;
- Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng theo Thông tư 02:
< 1,8%;
- Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: Tăng trưởng 10%
- 15% và được điều chỉnh theo phê duyệt của Cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền.
Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh năm 2021
của VietinBank diễn ra trong không khí đối thoại
cởi mở, qua đó cung cấp thông tin cập nhật và
chuyên sâu phục vụ việc phân tích, đánh giá
cơ hội đầu tư vào cổ phiếu CTG của các công
ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu
tư uy tín, hàng đầu thị trường. Sự thành công
của Hội nghị đã góp phần khẳng định hình ảnh
VietinBank minh bạch trong thông tin, hiệu quả
trong hoạt động và đẩy mạnh mối quan hệ gắn
kết với cộng đồng NĐT

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank
năm 2021 đạt 17.589 tỷ đồng, tăng 2,7% so với
năm 2020, tạo nguồn lực tài chính vững mạnh
để VietinBank tiếp tục nâng cao năng lực tài
chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng
cường khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế;
đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn, nâng cao năng
lực quản trị rủi ro, tạo đà tăng trưởng bền vững
của VietinBank.
Tại Hội nghị, Ban Lãnh đạo VietinBank đã thảo
luận, trao đổi, giải đáp các câu hỏi của cổ
đông, NĐT, chuyên gia phân tích quan tâm về:
Kế hoạch kinh doanh năm 2022; mục tiêu và
các biện pháp tăng CASA, cải thiện NIM; các
giải pháp tăng vốn và cải thiện tỷ lệ CAR để
tuân thủ Thông tư 41/2016/TT-NHNN và bảo

Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh năm 2021 được VietinBank tổ chức chiều ngày 1/4/2022
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VIETINBANK THÔNG BÁO
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2022

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam (VietinBank) thông báo việc
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
2022 (ĐHĐCĐ/Đại hội). Cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức: Từ 7h30’ Thứ Sáu, ngày 29
tháng 4 năm 2022
2. Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tuyến
3. Địa điểm điều hành Đại hội: Trụ sở chính
VietinBank, 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà
Nội.
4. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông
sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong
Danh sách cổ đông chốt ngày 30 tháng 3
năm 2022.
5. Chương trình Đại hội (dự kiến):
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021
và định hướng năm 2022;
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt
động kinh doanh năm 2021 và định hướng
năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt
động năm 2021 và định hướng hoạt động năm
2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm
toán năm 2021;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty
kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài
chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát
nội bộ năm 2023;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi
nhuận năm 2021;
- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT
và Ban Kiểm soát năm 2022;

- Các nội dung khác theo quy định của pháp
luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).
6. Tài liệu Đại hội: Thông báo mời họp được
gửi bằng phương thức bảo đảm cho cổ đông
theo địa chỉ đã đăng ký. Mẫu giấy uỷ quyền,
Giấy xác nhận tham dự, Chương trình ĐHĐCĐ
dự kiến được đăng tải tại website https://
investor.vietinbank.vn - “Sự kiện” - “ĐHĐCĐ”
- “2022” - “ĐHĐCĐ thường niên 2022”. Đồng
thời, cổ đông truy cập website theo đường
dẫn nêu trên để nhận tài liệu Đại hội từ ngày
8/4/2022.
7. Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự
Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy
quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến chậm nhất
vào ngày 22/4/2022 bằng việc gửi bản gốc
“Giấy xác nhận tham dự”/”Giấy ủy quyền”
(theo mẫu của VietinBank hoặc quy định của
Luật Dân sự) về địa chỉ: Ban Thư ký HĐQT và
Quan hệ cổ đông - Văn phòng HĐQT - Ngân
hàng TMCP Công thương Việt Nam - Số 108,
Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cổ đông
có thể gửi trước bản chụp/scan tới địa chỉ
email: investor@vietinbank.vn và gửi bản gốc
qua đường bưu điện sau.
8. Hướng dẫn đăng nhập hệ thống để tham
dự ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết, bầu cử:
Cổ đông vui lòng cập nhật thông tin hướng
dẫn về việc đăng nhập hệ thống để tham
dự ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết, bầu cử
tại website Quan hệ nhà đầu tư VietinBank:
https://investor.vietinbank.vn -> “Sự kiện” ->
“ĐHĐCĐ” -> “2022” -> “ĐHĐCĐ thường niên
2022”.
Mọi thông tin liên quan đến ĐHĐCĐ thường
niên 2022, cổ đông vui lòng liên hệ với Ban
Tổ chức theo số máy: + 84 243.9413.622/ + 84
832485588 (trong giờ hành chính) hoặc gửi
email theo địa chỉ: investor@vietinbank.vn

- Tờ trình thông qua công tác nhân sự
VietinBank (nếu có);
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VIETINBANK NHẬN CÚ ĐÚP GIẢI THƯỞNG
DÀNH CHO NGÂN HÀNG BÁN LẺ

thuyết phục qua các số liệu, chỉ tiêu kinh doanh
chính trong năm 2021, cụ thể:
- VietinBank là một trong những ngân hàng tiên
phong triển khai SP vay thấu chi online dành cho
KH bán lẻ với luồng quy trình hoàn toàn tự động,
phù hợp với bối cảnh dịch bệnh.
- Năm 2021 cũng là năm VietinBank phát triển
CASA mạnh mẽ nhất với tỷ trọng đạt gần 15%/
tổng nguồn vốn huy động bán lẻ.
- Không ngừng đa dạng và phát triển SPDV mới
nhằm đáp ứng nhu cầu của KH và tăng thu ngoài
lãi, hoạt động thanh toán thẻ của VietinBank tiếp
tục giữ vững thị phần lớn nhất trên thị trường.
Doanh số thanh toán thẻ năm 2021 tăng trưởng
gần 40% so với năm 2020.

Tiếp tục đầu tư và đổi mới công nghệ, VietinBank
đã chuyển dịch và tăng trưởng nhanh chóng
quy mô, số lượng giao dịch qua ngân hàng số
VietinBank iPay. Để thu hút KH chưa có tài khoản,
VietinBank tiên phong chuyển đổi iPay Mobile trở
thành kênh bán hàng thông qua công nghệ định
danh KH điện tử eKYC.
Đặc biệt từ ngày 1/1/2022, VietinBank áp dụng
chính sách “khủng” với ưu đãi đặc biệt: Miễn phí
vô điều kiện cho mọi KH giao dịch trên VietinBank
iPay.
Với 2 giải thưởng bán lẻ đạt được, VietinBank
tiếp tục khẳng định vị thế là Ngân hàng bán lẻ
hàng đầu tại Việt Nam

Ngày 25/3/2022 tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam
2021 đã diễn ra Lễ Công bố và vinh danh Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu 2021 do Hiệp hội Ngân
hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG tổ chức. VietinBank vinh
dự nhận 2 Giải thưởng “Ngân hàng Bán Lẻ tiêu biểu” và “Ngân hàng có dịch vụ sáng tạo tiêu
biểu”.
Cơn sốt “Alias - Biệt danh tài khoản”
Mong muốn mang tới các sản phẩm, dịch vụ
(SPDV) vượt trội về tính năng và tiện ích cho
khách hàng (KH), năm 2021, VietinBank ra mắt
dịch vụ đặt “Alias - Biệt danh tài khoản”. Dịch
vụ này cho phép KH thỏa sức lựa chọn và đặt
tên tài khoản gắn với tên cửa hàng, tên thương
hiệu; theo phong thủy, số điện thoại, hoặc một
dãy gồm các ký tự chữ và số theo mong muốn.
Alias khẳng định cá tính, phong cách của mỗi cá
nhân, chủ shop và là cơ hội quảng bá thương
hiệu qua đặt Alias trùng tên shop như: Nanashop,
Litiflower… Nhờ Alias dễ nhớ, dễ nhận biết, chủ tài
khoản và KH thuận tiện trong giao dịch nhận/
chuyển tiền mà không cần nhớ số tài khoản.
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Với lợi ích và tính năng vượt trội của Alias,
VietinBank xuất sắc nhận Giải thưởng “Ngân
hàng có dịch vụ sáng tạo tiêu biểu năm 2021”.
Đây là năm thứ 2 liên tiếp, VietinBank nhận giải
thưởng ở hạng mục này. Giải thưởng là sự khẳng
định nỗ lực của VietinBank trong sáng tạo và
bắt kịp xu hướng thị trường để ra mắt SPDV có
tính ứng dụng cao.
Ấn tượng hoạt động bán lẻ
SPDV sáng tạo, hoạt động bán lẻ tăng
trưởng mạnh và bền vững là điểm vượt trội để
VietinBank nhận giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ
tiêu biểu năm 2021”. Đây cũng là năm thứ 2 liên
tiếp VietinBank nhận giải thưởng này. Kết quả
trong hoạt động bán lẻ được thể hiện hết sức
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SẢN PHẨM, CÔNG NGHỆ

MỞ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ ONLINE
5 PHÚT - SỬ DỤNG TRỌN ĐỜI

Trước đây, KH phải ra quầy giao dịch để hoàn thành các thủ tục mở thẻ với nhiều loại giấy tờ, hồ sơ,
thủ tục khá phức tạp và mất thời gian thì nay, tất cả các KH nhận lương qua tài khoản VietinBank
đều có thể dễ dàng mở thẻ TDQT ngay trên VietinBank iPay Mobile (phiên bản 5.3.4) mà không cần
bổ sung thêm các giấy tờ liên quan khi mở thẻ.

VietinBank hỗ trợ khách hàng (KH) đang nhận lương qua tài khoản VietinBank chủ động
mở thẻ tín dụng quốc tế (TDQT) online chỉ bằng vài thao tác đơn giản với hạn mức lên
đến 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, sau khi VietinBank phê duyệt mở thẻ thành công, thẻ vật lý sẽ được chuyển đến tận
tay theo địa chỉ nhận thẻ đã cung cấp theo yêu cầu của KH. Hoạt động này giúp KH tiết kiệm thời
gian và tiết kiệm chi phí; đồng thời đảm bảo an toàn trong mùa dịch COVID-19.

Tại app VietinBank iPay Mobile, KH dễ dàng lựa chọn các loại thẻ TDQT tùy theo nhu cầu cá nhân
với hạn mức thẻ lên đến 300 triệu đồng. Thời hạn hạn mức tín dụng và thời hạn thẻ tối đa 5 năm.

Lưu ý:
- Lãi suất thẻ tín dụng: Áp dụng theo quy định hiện hành đối với từng loại thẻ.
- Phí: Miễn phí phát hành, hoàn 100% phí thường niên. Các loại phí theo từng loại thẻ
áp dụng theo biểu phí hiện hành của VietinBank.
Với thủ tục phát hành thẻ đơn giản, nhanh gọn, KH có thể dễ dàng mở thẻ TDQT để
có thêm nguồn tài chính, thỏa sức chi tiêu, mua sắm cùng VietinBank
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CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT

ĐIỂM TIN VỀ LÃI SUẤT HUY ĐỘNG
VÀ LÃI SUẤT CHO VAY
Mặt bằng lãi suất huy động (LSHĐ) của các ngân hàng thương mại (NHTM)
Đối với các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng, VietinBank hiện đang niêm yết cao hơn 0,1%/năm hoặc ở
Đối với các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng, VietinBank hiện đang niêm yết cao hơn 0,1%/năm hoặc ở
mức tương đương các NHTM quốc doanh. Với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, VietinBank đang niêm yết
ở mức 5,6%/năm với KHCN, cao hơn 0,1%/năm so với 03 ngân hàng còn lại trong nhóm.
Trong tháng 03/2022, mặt bằng LSHĐ kỳ hạn của một số NHTMCP điều chỉnh tăng nhẹ, chỉ xuất
hiện một số động thái điều chỉnh tăng/giảm nhẹ. Riêng kỳ hạn 6 tháng, để LSHĐ không chênh quá
nhiều so với kỳ hạn 12M thì mức LSHĐ cho kỳ hạn này của khối cổ phần áp dụng cao hơn 0,5-1,0%/
năm so với các NHTM Nhà nước.
Sang tháng 04/2022, VietinBank dự kiến tiếp tục duy trì mức LSHĐ niêm yết như hiện nay và xem
xét điều chỉnh phù hợp nếu cần thiết, đảm bảo phù hợp với mặt bằng LSHĐ trên thị trường và tình
hình cân đối vốn của VietinBank.
Chương trình ưu đãi LSHĐ dành cho KHCN
Chính sách ưu đãi cộng lãi suất 0.3%-0.4%/năm cho KHCN gửi tiết kiệm online trên kênh ipay/ATM
VietinBank.

Các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất cho vay (LSCV) của VietinBank
Đối với Khách hàng doanh nghiệp (KHDN)
Ngắn hạn
Chương trình Đồng hành cùng KHDN: LSCV ưu đãi đối VND từ 5,5%/năm, đối với USD từ 2,7%/năm
(tùy theo khách hàng và thời hạn vay)
Trung dài hạn
• Chương trình ưu đãi TDH VND lãi suất cố định với LSCV ưu đãi từ 6,8%/năm.
• Chương trình ưu đãi trung dài hạn dành riêng cho KHDN VVN với mức LSCV từ 6,8%/năm.
• Gói ưu đãi dành cho KHDN VVN đầu tư nhà xưởng xây sẵn cho thuê trong khu công nghiệp quy
mô 3.000 tỷ đồng: LSCV ưu đãi trong năm đầu từ 8,0%/năm và biên độ ưu đãi các năm sau từ 3,2%/
năm.
• Gói ưu đãi dành cho KHDN đầu tư bất động sản khu công nghiệp quy mô 5.000 tỷ đồng: LSCV ưu
đãi trong năm đầu từ 7,8%/năm, biên độ ưu đãi các năm sau từ 3,2%/năm.
• Gói ưu đãi cho vay đầu tư xây dựng trang trại/trại chăn nuôi theo mô hình 3F (Feed-Farm-Food),
quy mô 5.000 tỷ đồng, lãi suất năm đầu từ 8,0%/năm, biên độ ưu đãi các năm sau từ 3,2%/năm
Chính sách hỗ trợ KHDN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (hiệu lực đến 30/06/2022)
• Chính sách hỗ trợ về LSCV ngắn hạn và trung dài hạn tới 0,5%/năm
• Chính sách ưu đãi phí TTQT&TTTM, phí dịch vụ VietinBank eFAST – gói tài chính, phí chuyển tiền VND
trong nước ngoài hệ thống
• Hướng dẫn giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử eFAST/Fax/Email trong giai đoạn dịch bệnh diễn
biến phức tạp
Đối với khách hàng bán lẻ
• Chương trình Vay ưu đãi - Lãi tri ân: Khách hàng lựa
chọn một trong hai chính sách sau:
- Gói 1 : dành cho KH tham gia bảo hiểm VBI hoặc
Manulife, lãi suất cho vay chỉ từ 5.3% đối với khoản
vay ngắn hạn và 6,7% đối với khoản vay trung dài hạn
(tùy thời hạn ưu đãi và thời gian vay)
- Gói 2: dành cho KH không tham gia bảo hiểm, lãi
suất cho vay chỉ từ 5.8% đối với khoản vay ngắn hạn
và 7,2% đối với khoản vay trung dài hạn (tùy thời hạn
ưu đãi và thời gian vay)
- Thời gian triển khai đến hết ngày 31/01/2023
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• Chính sách hỗ trợ giảm LSCV cho các
đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi
dịch COVID-19:
- Chính sách hỗ trợ về LSCV (ngắn
hạn và trung dài hạn) với mức giảm
lãi suất tối đa 0,5%/năm.
- Chính sách hỗ trợ số tiền thu hồi ưu
đãi lãi suất và/hoặc phí trả nợ trước
hạn trong trường hợp khách hàng nỗ
lực thu xếp dòng tiền để trả nợ trước
hạn cho VietinBank
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KINH TẾ QUÝ I/2022 KHỞI SẮC, NHIỀU NGÀNH
NGHỀ ĐANG TRÊN ĐÀ PHỤC HỒI
Tiếp tục đà phục hồi, nền kinh tế trong tháng 3 tăng trưởng tích cực. GDP quý I/2022
ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 4,72% quý I/2021; trong
đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng
trưởng của nền kinh tế và đáng chú ý là ngành dịch vụ tăng trưởng tích cực khi nhiều
hoạt động dịch vụ sôi động trở lại.

Hoạt động doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng thêm
7,07% so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động
tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đăng ký vào nền kinh tế tăng 21%, trong đó
vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 34,5%.

giảm khoảng 40 điểm so với cuối tháng trước, tăng trưởng tín dụng tính đến thời điểm
21/3/2022, đạt 4,03%, tăng vọt so với mức tăng cùng thời điểm năm ngoái là 1,47%.
NHNN tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng
tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi

Về hoạt động thương mại, trong tháng 3 xuất, nhập khẩu hàng hóa hồi phục mạnh mẽ với
tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 66,73 tỷ USD, tăng 36,8% so với tháng
trước và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2022, tổng kim ngạch xuất,
nhập khẩu hàng hóa đạt 176,35 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất
khẩu tăng 12,9%; nhập khẩu tăng 15,9%.
Về đầu tư, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I/2022 theo giá hiện hành tăng 8,9% so với
cùng kỳ năm 2021 cho thấy tín hiệu tích cực trong việc huy động và sử dụng vốn đầu tư, là
động lực quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế năm 2022.
Về chỉ số giá tiêu dùng, tính chung quý I/2022, CPI tăng 1,92% so với cùng kỳ năm trước,
lạm phát cơ bản tăng 0,81%. Giá xăng lập đỉnh khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2022
tăng mạnh. Trong bối cảnh vẫn còn những rủi ro từ cuộc xung đột Nga – Ukraine, cầu thế
giới tăng cao nhưng chuỗi cung ứng lại bị ảnh hưởng dẫn đến giá cả hàng hóa leo thang,
tạo ra áp lực lạm phát cao trong các quý còn lại của năm 2022.
Trên thị trường tài chính, tỷ giá USDVND trong tháng 3/2022 tương đối ổn định, giao dịch
trong trong vùng giá 22,817 – 22,878, do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện hạ giá bán
USD/VND, bán kỳ hạn 3 tháng USD/VND cho các ngân hàng thương mại để đáp ứng kịp
thời nhu cầu về thanh toán, trả nợ vay của khách hàng, ổn định tỷ giá trong điều kiện bất
ổn về địa chính trị và lãi suất USD bắt đầu tăng theo lộ trình của FED.
Lãi suất liên ngân hàng giảm đáng kể đồng thời lượng tiền NHNN bơm ra thị trường thông
qua nghiệp vụ thị trường mở giảm mạnh so với cuối tháng trước, cho thấy vấn đề thanh
khoản đã được cải thiện. Tại ngày 25/03/2022 lãi suất kỳ hạn ON-1M ở mức 2,1-2,11%,
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DIỄN BIẾN MỘT SỐ NGÀNH KINH TẾ
ĐÁNG CHÚ Ý
Cước vận tải tiếp tục tăng ở tất cả các tiểu ngành.
Đối với vận tải container đường bộ, đường thủy, giá
cước đã bắt đầu tăng từ 10-30%. Giá cước vận tải
biển vẫn neo cao ở mức tăng 6-8 lần so với thời kỳ
trước dịch bệnh và chưa có dấu hiệu suy giảm.
Căng thẳng quân sự Nga - Ukraine, giá dầu tăng
và bất ổn ngành hậu đại dịch khiến giá cước vận tải
vẫn neo cao. Cước vận tải đi châu Âu, Nga và các
nước trong khu vực tăng vọt.. Theo thống kê, hiện
vẫn còn hàng triệu container bị ùn tắc tại các cảng
biển ở châu Âu và châu Mỹ trong khi nhu cầu nhập khẩu của hai khu vực này với hàng hóa
Trung Quốc, châu Á cũng đột ngột tăng cao dẫn đến mất cân bằng container giữa hàng
xuất và hàng nhập. Các đơn hàng đi Mỹ cũng gặp khó khăn vì cước tăng rất mạnh (ở mức
gần 9.800 USD, tăng gấp hơn 7 lần so với thời điểm trước đại dịch COVID-19).
Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc điều chỉnh hoạt động kinh doanh
Giá xăng dầu tăng nhanh trong khi doanh nghiệp vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách
đường bộ, chưa kịp thay đổi phương án, chiến lược kinh doanh dẫn đến các doanh nghiệp
này vẫn phải tiếp tục hoạt động trong tình trạng thua lỗ. Các doanh nghiệp vận tải buộc
phải giảm số xe lưu thông, cắt giảm tối đa chi phí vận hành. Ngành vận tải chịu tác động kép
gồm cả dịch Covid-19 và tăng giá xăng khiến doanh nghiệp ngày càng khó khăn.
Cà phê
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong hai tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà
phê của cả nước đạt 370.874 tấn, với kim ngạch trên 823,11 triệu USD, giá trung bình
đạt 2.219,4 USD/tấn, tăng mạnh 30,9% về khối lượng, tăng 65,8% về kim ngạch và
tăng 26,7% về giá so với cùng kỳ năm 2021. Đức và Bỉ là 2 thị trường đứng đầu về kim
ngạch và sản lượng. Thị trường đang có nhiều tiềm năng phát triển.
Theo Hiệp hội Cà phê Việt Nam (Vicofa), Nga là thị trường nhập khẩu và tiêu thụ cà
phê Việt Nam xếp thứ 7 sau EU. Khoảng gần 60% loại cà phê mà Nga nhập khẩu
là Robusta, đây cũng là loại cà phê mà Việt Nam đang đứng đầu thế giới về sản
lượng. Tuy nhiên, căng thẳng quân sự Nga - Ukraine sẽ khiến cơ cấu xuất khẩu của
Việt Nam sang các thị trường khác sẽ thay đổi. Xuất khẩu cà phê Việt Nam vào Nga
được nhận định là sẽ gặp khó khăn vào thời điểm này.
Tuy nhiên, điều này sẽ tạo nhiều cơ hội cho cà phê Việt Nam gia tăng xuất khẩu vào
thị trường EU và Mỹ. Với cam kết gỡ bỏ hàng rào thuế quan nhờ Hiệp định EVFTA, cơ
hội mở rộng thị trường cà phê Việt Nam tại EU là rất tiềm năng khi có 93% dòng thuế
về 0%. Trong đó, sản phẩm được hưởng lợi nhất chính là cà phê chế biến. Ngoài ra,
EU đã cam kết bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam liên quan tới cà phê.
Đồng thời, Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ 20212022 tăng 2,1 triệu bao so với niên vụ trước lên 31,1 triệu bao sau đợt khô hạn nghiêm
trọng trong niên vụ trước.
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Mía đường
Tại thị trường quốc tế, theo thông tin từ Tổ chức Đường Quốc tế (ISO), giá đường
trên thế giới chuyển tăng sau khi Nga chính thức bắt đầu chiến dịch quân sự tại
Ukraine từ ngày 24/2. Kể từ đó, thị trường đường không có xu hướng rõ rệt, và
chuyển sang xu hướng tăng vào cuối tháng 2 trước khi hạ nhiệt gần đây, cùng
diễn biến với giá dầu thô giai đoạn này. Hiện giá đường thô trên thế giới vẫn
đang đứng ở mức cao nhất trong 4 năm gần đây.
Tại thị trường Việt Nam, giá đường vẫn giữ ổn định trong tháng 2/2022 khi nhu
cầu tiêu thụ giảm do dịch Covid – 19, trong khi nguồn cung dồi dào từ đường
nhập khẩu chính ngạch và đường gian lận thương mại qua biên giới Tây Nam,
cộng với đường từ vụ ép 2021 – 2022. Ngay từ sau Tết, các loại đường nội địa
như RS, RE đều tiêu thụ chậm, giá đi ngang có lúc giảm sâu và chưa có sự cải
thiện trong tiêu thụ. Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA) dự báo các nguồn
cung đường dồi dào và sẽ không có hiện tượng thiếu hụt đường trong tháng
3/2022 và các tháng kế tiếp, ưu thế thị trường vẫn thuộc về các loại đường
có nguồn gốc nhập khẩu và giá đường trong nước sẽ có diễn biến gắn với giá
đường thế giới.
Tuy nhiên, tình trạng nhập lậu đường vẫn diễn biến phức tạp. Kể từ khi bị áp thuế
chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời từ tháng 2/2021 và chính thức bị
áp thuế 5 năm kể từ giữa tháng 6/2021, xuất khẩu đường của Thái Lan vào Việt
Nam đã liên tục giảm tuy nhiên đường chính ngạch nghi ngờ gian lận xuất xứ từ
các nước ASEAN cũng như đường nhập lậu vẫn tràn vào Việt Nam khiến ngành
đường nội địa Việt Nam bị cạnh tranh gay gắt, mức tăng giá không tương xứng
với tiềm năng. Nếu việc kiểm soát đường nhập lậu có hiệu quả giá đường sẽ ở
mức tiệm cận với giá đường các nước trong khu vực (nhưng vẫn thấp hơn).
Điện
Đề án Quy hoạch Điện VIII lại tiếp tục được Bộ Công thương nghiên cứu bổ
sung, cập nhật 1 số nội dung quan trọng:
− Cơ cấu nguồn điện đã có một số thay đổi: Theo Dự thảo Quy hoạch Điện
VIII được trình vào tháng 10/2021 (“Dự thảo tháng 10/2021”), cơ cấu công suất
nguồn điện có tỷ lệ nguồn năng lượng tái tạo (bao gồm thủy điện, điện Mặt trời,
điện gió, sinh khối, điện từ rác thải…) lên tới 43,9% vào năm 2030 và 51,1% vào
năm 2045. Tuy nhiên, cần kiểm soát quy hoạch điện Mặt trời. Tại bản dự thảo
cập nhật của Quy hoạch VIII vào 21/02/2022 (“Dự thảo tháng 02/2022”), Bộ
Công Thương đề xuất tổng công suất nguồn đặt tới năm 2030 khoảng 146.000
MW, đến năm 2045 trên 352.000 MW.
− Quy hoạch điện VIII tiếp tục ưu tiên phát triển các nguồn điện năng lượng tái
tạo đặc biệt là điện gió ngoài khơi.
Ngoài ra, song song với việc tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch Điện VIII, Tổng thanh
tra Chính phủ vừa có quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật
trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo
Quy hoạch Điện VII và Quy hoạch Điện VII điều chỉnh.
Ngành điện, đặc biệt là nhiệt điện than đang gặp nhiều khó khăn về nguyên
liệu dẫn đến nhiều tổ máy phải dừng hoạt động. Đến ngày 30/3, Tập đoàn
Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tình hình cấp than cho các nhà máy nhiệt
điện đang khó khăn và thiếu hụt rất lớn so với hợp đồng cung cấp than đã ký.
Khối lượng than cấp trong quý I/2022 gần 4,5 triệu tấn, thiếu 1,36 triệu tấn so
với trong hợp đồng
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